
MICROSCOPIA	ELECTRONICĂ



• Înțelegerea	principiului	de	funcționare	a	microscopului	electronic	
şi	cum	ne	ajută	în	studiul	celulei

• Recunoaşterea	unei	imagini	obţinute	prin	microscopie	electronică

• Întelegerea	principalelor	diferenţe	faţă	de	microscopul	optic

• Descrierea	tipurilor	de	microscoape	electronice,	precum	şi	a	altor	
tipuri	de	tehnici,	înrudite	cu	microscopia,	care	permit	obţinerea	de	
detalii	până	la	nivel	atomic

OBIECTIVELE	LUCRĂRII	PRACTICE
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https://www.fei.com/image-gallery/80S-Ribosome/	

https://www.diag2tec.com/plasmos/

Ochiul	uman	
detectează	lungimi
de	undă între~ 400-
800	nm.

Microscopul	optic	
poate	detecta	o	
lungime	de	unda	de	
200	nm.

Microscopul	
electronic	poate	
ajunge	la	o	
rezolutie	de	2pm



MICROSCOPUL	ELECTRONIC

Folosește	un	fascicul	de	electroni		în	locul	unui	fascicul	de	lumină.	
Studiul	celulelor	cu	ajutorul	ME	a	permis,	în	anii	1950-1970,	
identificarea	organizării	celulelor	și	a	organitelor	celulare	

Poate	fi	caracterizat	folosindu-se	aceiași	parametri	ca	și	pentru	MO:	
• Puterea	de	mărire	→	aproximativ	1.000.000	x	
• Rezoluție		∼ 0,002	nm	(variabilă	dependentă	de	tensiunea	de	

accelerare	a	electronilor,	de	viteză	acestora)



MICROSCOPUL	ELECTRONIC	- PRINCIPIU	DE	FUNCŢIONARE

• Formarea	imaginii	în	ME	depinde	de	interacțiunea	electronilor	din	
flux	cu	nucleele	și	electronii	atomilor	din	preparat	(probă)

• Celulele	și	țesuturile	nu	au	contrast,	motiv	pentru	care	se	folosesc	
pentru	pregătirea	probei	săruri	de	metale	grele,	care	se	leagă	
selectiv	de	diverse	molecule	(fosfolipide,	proteine,	etc)	pentru	a	
crește	contrastul	în	preparat

• Cu	ajutorul	microscopului	electronic	putem	examina	structuri	
celulare	de	mici	dimensiuni,	denumite	ultrastructuri (complexe	
macromoleculare	și	organite)



Interacțiunea	
electronilor	cu	
proba	
influențează	
comportamentul	
electronilor

TRANSMISIE REFLEXIEREFRACȚIE

DIFRACȚIE ABSORBȚIE ÎMPRĂȘTIERE



• Microscop electronic	de	transmisie – detectează electronii
transmiși prin probă
• Furnizează detalii de	rezoluție înaltă (∼ 0,2	nm)	

• Microscop electronic	de	baleiaj (scanning)	– detectează electroni
reflectați de	probă
• Furnizează detalii ale	suprafeței probei analizate (	∼ 50	nm)

TIPURI	DE	MICROSCOAPE	ELECTRONICE



PRINCIPIUL	DE	FUNCȚIONARE	AL	ME

ME	constă	dintr-un	cilindru	vidat	în	care	sunt	accelerați	electronii	
extrași	dintr-un	filament (de	regulă	de	tungsten) prin	aplicarea	
unei	tensiuni	de	accelerare	de	ordinul	sutelor	de	mii	de	volți.	O	
serie	de	lentile	opto-electronice	focalizează	fasciculul	de	
electroni	care	trece	prin	probă	și	este	vizualizat	pe	un	ecran	
fluorescent	sau	este	captat	de	un	detector	electronic.	



MICROSCOPUL	ELECTRONIC	DE	TRANSMISIE

Folosește	un	fascicul	de	electroni		în	locul	unui	
fascicul	de	lumină	
Pentru	focalizarea	electronilor	într-un	fascicul	
coerent	se	folosesc lentile	electromagnetice
amplasate	într-o	incintă vidată

Puterea	de	mărire	și	rezoluția	sunt	dependente	
de	viteza	de	accelerare	a	electronilor	în	incinta	
vidată	a	ME.

LENTILĂ 
CONDENSOR

FILAMENT –
sursă de electroni

LENTILĂ 
OBIECTIV

LENTILĂ 
PROIECTOR

Ecran fosforescent
/Detector electronic

Secțiuni prin celule
pe o grilă  (ø 3mm)



Fasciculul	de	electroni,	controlat	de	lentile	
electromagnetice,	trece	printr-o	felie	foarte	subţire	
de	ţesut
• electronii	care	trec	(„transmiși”)	sunt	proiectați	

pe	un	ecran	fluorescent	(sau	înregistrați	de	
camere	digitale	speciale),	generând	puncte	
luminoase

• ultrastructurile	celulare	care	au	„respins”	
electronii	datorită	nucleelor	de	metale	grele	
legați,	vor	crea	umbre	pe	ecranul	captator

MICROSCOPUL	ELECTRONIC	DE	TRANSMISIE



ETAPELE	OBŢINERII	PREPARATULUI	PENTRU	
ME	DE	TRANSMISIE	CLASICĂ

MO ME
Recoltare	(biopsie,	necropsie) Recoltare	(doar	biopsie)

Fixare	(fizică,	chimică) Fixare	(fizică/chimică)

Includere	(parafină) Includere (răşini epoxidice)

Secționare	(microtom) Secționare	(ultramicrotom)

Montare	(lamă,	lamelă) Montare	(grilă	de	cupru)

Colorare	(coloranți) Contrastare	(săruri	de	metale	grele)



RECOLTAREA

• Biopsie – prelevare de	țesut viu

•Culturi celulare



FIXARE

• este	obligatorie	pentru	ME	(nu	se	pot	examina	celule	vii)
• trebuie	făcută	înainte	(în	cultura	celulară)	sau	imediat	după	
recoltarea	țesutului	prin	biopsie

• trebuie	făcută	foarte	rapid	după	recoltare	- orice	degradare	
la	nivel	molecular/celular	va	fi	redată	de	microscop



FIXAREA

• FIZICĂ – prin înghețare rapidă - vitrificare (azot lichid, la - 190°C)
• CHIMICĂ

• Glutaraldehidă (timp de fixare rapid – 5 secunde, putere de
penetrare scăzută în țesut – 0,5mm)

• Tetraoxid de osmiu (OsO4) – numită postfixare, permite
conservarea fosfolipidelor (vizualizarea membranelor)

• aldehidele și agenții oxidanți (OsO4) acționează prin
formarea de legături covalente cu grupările funcționale ale
macromoleculor din celule/țesuturi



INCLUDEREA

• Includerea încorporează piesa de țesut într-o materie solidă,
potrivită pentru a obține secțiuni cât mai subțiri (50-100 nm),
care pot fi examinate la microscop (electronii o pot străbate)

• Este precedată de deshidratare pentru a înlocui apa și a permite
materialului de includere, o rășină hidrofobă epoxidică, să
pătrundă în probă

Țesut



SECȚIONAREA

• Secționarea se	realizează cu	un	aparat special	(ultramicrotom)	
pentru a	obține secțiuni subțiri de		0,04	– 0,1	µm	

Piesa	de	țesut	este	inclusă	în	epon Secționarea	se	face	la	ultramicrotom Piesele	se	recoltează	pe	apa	și	apoi	se	montează	pe	o	grilă



SECȚIONAREA	- CONTRASTARE

grilă



CONTRASTAREA	(ME)

• Este	echivalentă	colorării	pentru	MO;	este	necesară	pentru	a	
putea	discrimina	diferite	componente	ale	preparatului

• Se	face	cu	săruri	de	metale	grele	(citrat	de	plumb,	acetat	de	uranil,	
etc),	ale	căror	nuclee	se	leagă	de	anumite	componente	din	
preparat,	blocând	trecerea	electronilor

• Depunerea	metalelor	grele	nu	este	specifică	dar	este	
reproductibilă	astfel	încât	creșterea	contrastului	se	realizează	
consecvent	pe	anumite	structuri



• secțiune	necontrastată

CONTRASTAREA	(ME)

• secțiune	contrastată



IMAGINILE	DE	
MICROSCOPIE	
ELECTRONICĂ	APAR	
ÎN	ALB,		NEGRU	ŞI	
TONURI DE	GRI



• moleculele care	leagă mulți
nuclei	grei (de	osmiu,	uraniu,	
plumb,	fier ș.a.)	vor produce	
dispersia e- – zone	
electronodense (întunecate)

• moleculele care	nu	leagă
nuclei	grei vor permite
trecerea e- – zone	
electronoclare

INTERPRETAREA	IMAGINILOR



INTERPRETAREA	IMAGINILOR



Cromatină	condensată

Nucleu

Imagine	de	MET	a	
unor	celule
(încercuite	cu	
roșu,	la	putere	de	
mărire	scăzută	
(vezi	scara	de	
mărire)



Cromatină	condensată

Detaliu	al	imaginii	
precedente	
(vezi	scara	de
mărire).
Insertul	roșu	este	
mărit în	imaginea
următoare



Detaliu	al	unei	
zone	de	
citoplasmă	din	
imaginea
precedentă.	În	
centru	se	
observă	un	
centriol

Centriol



PUTERE	MARE	DE	MĂRIRE



ME	– PUTERE	MARE	DE	MĂRIRE

Nano Lett., 2012, 12 (12), pp 6453–6458

molecula de ADN 

Pas	de	2,4	nm	al	spiralei	de	ADN	- A



CONTRASTARE	NEGATIVĂ

• Contrastarea	negativă	se	folsosește	in	
special	pentru	stucturi	proteice	(perete	
celular,	filamente,	complexe	
macromoleculare)	peste	care	se	adaugă	
un	volum	foarte	mic	de	soluție	de	
contrastare	care	se	usucă.	Electronii	vor	
trece	prin	structurile	proteice	care	nu	
leagă	soluția	de	contrastare	si	vor	fi	
reflectați	acolo	unde	ea	se	acumuleaza	-
la	marginea	preparatului

Contrastare pozitivă Contrastare negativă



CONTRASTARE	NEGATIVĂ

100 nm

E. coli negatively stained with 1% Uranyl acetate
Courtesy of Alexander Mironov
Taken by Tecnai microscopehttps://www.fei.com/image-gallery/

• Escherichia coli -
imagine MET obținută
prin contrastare
negativă



CONTRASTARE	NEGATIVĂ

100 nm

Alberts B at al. Molecular biology of the cell /  6th ed. 2015

• Imagine MET obținută
prin contrastare
negativă a 
filamentelor de actină



CONTRASTARE	NEGATIVĂ

• Ce tehnică de	microscopie
electronică a	fost folosită pentru
a	obține această imagine?



CRIO-ELECTRONO-MICROSCOPIE/TOMOGRAFIE

Probele	biologice	aflate	în	soluție	sunt	puse	direct	pe	o	grilă	și	
scufundate	în	azot	sau	etan	lichid.	Se	formează	astfel	o	peliculă	
de apă	vitrificată	(fără	cristale)	care	conține	proba.	Aceste	grile	
sunt	vizualizate	în	MET cu	dispozitive	speciale	de	menținere	
constantă	a	temperaturii	la	-190⁰C.	

Contrastul	în	aceste	probe	este	scăzut	fiind	generat	doar	de	
atomii	componenți	ai	probelor	biologice.	Imaginile	sunt	
achiziționate	automat	și	prelucrate	și	analizate cu	ajutorul	unor	
softuri	speciale.	

Această	tehnică	a primit	premiul	Nobel	pt	Chimie	in	2017



CRIO-ELECTRONO-MICROSCOPIE/TOMOGRAFIE

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2017/press-release/

• Probele biologice sunt
vitrificate direct	pe grilă
și vizualizate în condiții
de	temperatură scăzută
(-190°C)	în MET



CRIO-ELECTRONO-MICROSCOPIE/TOMOGRAFIE

ER - galben
cis C - verde
cis V - verde deschis
medial C - magenta
medial V - roz
trans C - albastru 
trans V - albastru deschis
TGN  - violet
Alte membrane și ribozomi - gri

eLife 2017;6:e32493 DOI: 10.7554/eLife.32493



MICROSCOPIA	ELECTRONICĂ	DE	BALEIAJ

• Oferă	imagini	tridimensionale	ale	
suprafețelor	celulelor,	țesuturilor,	organisme

• Același		principiu	al	interacțiunii	unui	fascicul	
de	electroni	cu	o	probă	care	trebuie	
acoperită	cu	un	strat	subțire	metalic	(pentru	
stabilitate	și	contrast)

• Imaginea	este	formată	de	electronii	reflectați	
de	pe	suprafața	preparatului	și	colectați	de	
un	detector	

REFLECTAȚI 
(SEM)



MICROSCOPIA	ELECTRONICĂ	DE	BALEIAJ

Fire de păr

stereocili

Cili și mivrovili
https://microscopy.stanford.edu/

Alberts B at al. Molecular biology of the cell.   
6th ed. 2015

http://www2.optics.rochester.edu/



MICROSCOPIA	ELECTRONICĂ	DE	BALEIAJ

https://www.fei.com/image-gallery/

Courtesy	of	Dr.	Mark	McClendon	,	Northwestern	University
Taken	by	Quanta	SEM	microscope
Magnification:	8,000X
Sample:	Embryonic	Nerve	Cell
Detector:	SE
Voltage:	3kV
Vacuum:	2	e-3Pa
Horizontal	Field	Width:	20um
Working	Distance:	6
Spot:	3

• Celule nervoase crescute
în cultură



https://www. fei.com

MICROSCOPIA	ELECTRONICĂ	DE	BALEIAJ
organism	microscopic	din	ape	termale acarian colorat digital



ÎNGHEŢARE	- FRACTURARE

• Permite vizualizarea suprafețelor rezultate prin clivajul
anumitor structuri (ex:	clivajul membranei celulare)
• Se	îngheață celulele
• Se	introduc într-o	cameră vidată și se	lovesc cu	un	cuțit
• Celulele se	fracturează in	zonele hidrofobe (unde gheața	nu	s-a	
format)

• Se	realizează un	mulaj metalic (Au,	C)	al	suprafeței expuse în
urma clivajului – se	realizează o	replică a	suprafeței

• Se	examinează această replică metalică la	MET



ÎNGHEŢARE	- FRACTURARE

Startul extracelular

Startul citoplasmaticMembrana plasmatică

Cuțit
proteine Fața internă a stratului extracelular (fața E)

Fața externă a stratului citoplasmatic (fața P)

http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/proceuc/c8.7x4.freeze.fracture.jpg

TEHNICĂ   REZULTAT   
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COLORARE	VS.	CONTRASTARE

• Cu	substanţe chimice,	de	obicei acizi
sau baze

- Coloranţii acizi se	leagă de	substrat
acidofil (sarcini +)
- Ex.	EOZINĂ – un	colorant	roz,	deci
substratul bazic care	îl leagă va
apărea colorat în roz

- Coloranţii bazici se	leagă de	substrat
bazofil (sarcini -)
- Ex.	HEMALAUN – un	colorant	violet,	
deci substratul acid	care	îl leagă va fi
colorat violet

• Componentele	celulare	care	leagă	
săruri	de	metale	grele	vor	bloca	
trecerea	electronilor,	apărând	
întunecate pe	imagini

• Restul	componentelor	vor	fi	mai	
mult	sau	mai	puţin	permeabile	
pentru	fluxul	de	electroni,	care	vor	
traversa	preparatul	şi	vor	ajunge	la	
ecranul	de	captură,	producând	un	
zone	mai	luminoase

Colorarea	MO Contrastarea	ME



CARE	SUNT	NIVELURILE	DE	
DETALIERE	ALE	UNEI	CELULE?

(MICRO	ŞI	NANO)

• MO	oferă	detalii	despre	forma	generală	a	celulelor,	nucleu	şi	câteva	detalii	
despre	organite	(folosind	metode	specifice).

• ME	oferă	detalii	despre	organite,	membrana	celulară	sau	moleculele	
componente	(până	la	nivel	atomic)

• Putem	“vedea”	structura	chimica	a	unei	molecule?
- cristalografia	cu	raze	X
- spectroscopia	de	rezonanță	magnetică	nucleară
- microscopul	de	forță	atomică	(MFA)	- măsoară	interacțiunea	dintre	un	
senzor	și	atomii	din	preparat



Metode de vizualizare a (macro)moleculelor
Tehnică Rezultat Interpretare
Cristalografia	cu	raze	X
(radiație	
electromagnetică	cu	
lungime	de	undă	0,01-10	
nm)

-model de difracție

https://www.jic.ac.uk/staff
/david-lawson/xtallog/
summary.htm

un model de structură terțiară/
cuaternară

modelare bioinformatică

Spectroscopia	de	
rezonanță	magnetică	
nucleară (radiație	
electromagnetică	în	
domeniul	undelor	radio)

spectru de rezonanță 
al atomilor de C, H sau al 
grupelor funcționale

https://www.exova.com/sectors/
pharmaceuticals/material-sciences-testing/
nmr-spectroscopy/

Microscopia	de	forță	
atomică

-”harta”	interacțiunilor	dintre	atomii	
moleculelor	unei	suprafețe	și	un	scanner	

www.creative-biolabs.com/drug-
discovery/therapeutics/atomic-force-
microscopy.htm



Microscopie optica
Secțiune de 1µm

Microscopie electronica
Secțiune de 100 nm



MO  ME
40x

www.intechopen.com

5000x



Ob. 20x 20.000x

http://www.drjastrow.de/EMAtlasE.html

MO  ME



REZUMAT
• Pregătirea	preparatului	pentru	MO	şi	ME	(de	transmisie)	trece	prin	
etape	asemănătoare

• Cu	ajutorul	MO	putem	vizualiza	structura componentelor	din	
preparat	- organizarea	ţesuturilor	în	fragmentul	de	organ,	
componente	tisulare	(ce	permit	identificarea	tipului	de	ţesut),	tipuri	
celulare	

• Cu	ajutorul	ME	putem	vizualiza	ultrastructura componentelor	din	
preparat	- detalii	la	nivel	celular:	organite	celulare,	organizarea	
membranelor

• Există	metode	care	ne	permit	identificarea	atomilor	și	aranjamentul	
lor	în	structuri	terțiare/complexe	macromoleculare



CARACTERISTICĂ MICROSCOPUL
OPTIC

MICROSCOPUL	ELECTRONIC

Spectrul
electromagnetic

FOTONI ELECTRONI

spectrul	vizibil
760	nm	÷ 390	nm

electroni
~	0,004	nm

Lentile	(sisteme	de	modulare	a	
undelor)

sticlă electromagnetice

Puterea	de	rezoluție 0,2	µm (200	nm) 0,002	nm (2pm)

Puterea	de	mărire	maximă x	2.000 x	10.000.000

Imaginea	este	produsă	de	o	
sursă	de	radiații

sursă	de	lumină	albă	/	UV	/	LASER sursă	de	electroni

Mediul	de	examinare aer vid

Proiecția	imaginii directă
ochiul	uman	/	film	fotografic	/	
camere	video	de	înaltă	rezoluție

indirectă
ecran	fluorescent	/	film	
/camere	video	de	înaltă	

rezoluție

Imagini	colorate de	cele	mai	multe	ori nu

Anexa 1



CARACTERISTICĂ MICROSCOPUL OPTIC MICROSCOPUL 
ELECTRONIC

Preparatul
examinat

celule fixate sau vii doar celule fixate

Fixarea diverse substanțe
(uzual formaldehidă)

*

crio-fixare

Glutaraldehidă
OsO4

*

crio-fixare

Includere 
(consitență)

parafină / înghețare rășini (plastic) / vitrificare

Grosimea secțiunii ~ 5 µm ~ 50 nm

Obținerea 
contrastului

coloranți / fluorocromi metale grele

Suport pentru 
preparat

lama de sticlă grilă de cupru


